HѬӞNG DҮN AN TOÀN HÓA CHҨT

POLYURETHANE
Phҫn 1 : Thông tin sҧn phҭm
Tên gӑi : polyurethane.
Hӑ hóa hӑc : polyurethane.
CAS : 9009-54-5
Tên gӑi khác : nhӵa polyurethane nhiӋt rҳn.

Phҫn 2 : Thành phҫn
CAS

% khӕi lѭӧng

Methylene bisphenyl
isocyanate

101-68-8

0.1-0.7

Xylene

1330-20-7

1-5

Tên

Phҫn 3 : Tính chҩt lý hóa
Dҥng tӗn tҥi : sӧi màu trҳng.
Mùi : không mùi.
Tan trong ester, ketone, dung môi hӳu cѫ, ít tan trong alcohol.
NhiӋt ÿӝ nóng chҧy : 160-170oC
ĈiӇm bҳt lӱa : -45oC
ĈiӇm tӵ cháy : 180oC (356oF).

Phҫn 4 : Nhұn biӃt ÿӝ ÿӝc
Trѭӡng hӧp tiӃp xúc da có thӇ gây kích ӭng, vӅ lâu dài có thӇ gây dӏ ӭng.
Trѭӡng hӧp nuӕt phҧi có thӇ gây kích ӭng, buӗn nôn, ung nhӑt, tiêu chҧy hay táo bón.
Trѭӡng hӧp hít phҧi có thӇ gây rӕi loҥn cҧm giác.

Phҫn 5 : BiӋn pháp xӱ lý tҥi chә
Trѭӡng hӧp tiӃp xúc vӟi mҳt : rӱa bҵng nѭӟc ít nhҩt 15 phút rӗi ÿѭa ÿӃn bӋnh viӋn.
Trѭӡng hӧp tiӃp xúc vӟi da : rӳa sҥch bҵng xà phòng, vӋ sinh sҥch sӁ ÿӗ bҧo hӝ trѭӟc khi tái sӱ
dөng, ÿѭa ÿӃn bӋnh viӋn khi có nhӳng triӋu chӭng bҩt thѭӡng xҧy ra.
Trѭӡng hӧp nuӕt phҧi : uӕng thұt nhiӅu nѭӟc hay sӳa tѭѫi, rӗi ÿѭa ÿӃn bӋnh viӋn.
Trѭӡng hӧp hít phҧi : di chuyӇn ÿӃn nѫi thoáng khí, nӃu khó thӣ cho thӣ bҵng bình oxi, nӃu
ngӯng thӣ thì tiӃn hành hô hҩp nhân tҥo, rӗi ÿѭa ÿӃn bӋnh viӋn.
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Phҫn 5 : Phòng cháy chӳa cháy
ĈiӇm bҳt lӱa : 80oC (176oF).
Sҧn phҭm cháy có chӭa nhӳng khí ÿӝc có khҧ năng gây kích ӭng.
Công cө dұp lӱa : CO2, bӑt, hóa chҩt khô.
Khi dұp lӱa phҧi ÿѭӧc trang bӏ ÿҫy ÿӫ thiӃt bӏ bҧo hӝ, không chҥm hay hít phҧi hѫi bӕc ra tӯ ÿám
cháy.

Phҫn 6 : Bҧo quҧn
Tránh xa nguӗn nhiӋt, lӱa. Giӳ bình luôn ÿóng, không cho hѫi nѭӟc hay hóa chҩt khác ÿi vào vì hѫi
nѭӟc sӁ làm xҧy ra phҧn ӭng trùng hӧp, làm tăng áp suҩt trong thùng và có thӇ gây nә. NhiӋt ÿӝ bҧo
quҧn là 32-122oF (0-50oC), lý tѭӣng là tӯ 50-81oF (10-27oC).

Phҫn 7 : An toàn lao ÿӝng
Găng tay, áo tay dài làm bҵng cotton khi thao tác vӟi hóa chҩt.
Kính bҧo hӝ ÿӇ ngăn hóa chҩt bҳn vào mҳt.
Không cҫn ÿeo khҭu trang nӃu ÿҧm bҧo thông khí tӕt.

Phҫn 8 : Tính chҩt lý hóa
Dҥng tӗn tҥi : chҩt rҳn trong suӕt, bӝt trҳng hay keo sӳa.
Mùi nhҽ
% bay hѫi : 0
Không tan trong nѭӟc
Khӕi lѭӧng riêng : 1.1-1.2

Phҫn 9 : Ĉӝ bӅn và hoҥt tính
Hӧp chҩt bӅn, dӉ cháy, tránh tiӃp xúc vӟi nѭӟc, alcohol, amin.
Sҧn phҭm phân hӫy là CO, CO2, nitrogen oxide.

Phҫn 10 : Ĉӝ ÿӝc
Bөi có thӇ gây kích ӭng, vұt liӋu thô thì không ÿӝc.
ORL-chuӝt nhҳt LD50 > 5000 mg/kg.

Phҫn 11 : Tác ÿӝng ÿӃn hӋ sinh thái
Chѭa ÿѭӧc nghiên cӭu.

Phҫn 12 : Vұn chuyӇn
Chѭa có quy ÿӏnh chung vӅ vұn chuyӇn.
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Phҫn 13 : Ĉánh giá cӫa các tә chӭc khác
HIMS
Ҧnh hѭӣng ÿӃn sӭc khӓe : 2
Khҧ năng cháy : 1
Hoҥt tính : 0
Bҧo hӝ lao ÿӝng : C
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